
 
 

ရက်စွ။ဲ  ၂၀၂၀ ပပညဴန်ှစ်၊ ဧပပီလ ၂၇ ရက ်

 

၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အဆိုပြုထာဵသညဴ ်အပြတ်ေဝစု၊ 

အပြတ်ေဝစုခဳစာဵခွငဴ်ရရှိြည်ဴအစုရှယ်ယာရှင်အပြစ် အတည်ပြုြညဴ်ရက်နှငဴ ်အပြတ်ေဝစုခဳစာဵခွငဴ်ြရှိေသာ 

အစုရှယ်ယာဝယ်ယသူညဴ်ရက်တို့အာဵ အသိေြဵေ ကညာပခင်ဵ 

 

ပမန်မာသီလဝါ အက(်စ)်အီဵဇက် ဟိုဵဒင်ဵပတဘ်လစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃၀) ရက်တွင ် ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အဆိုပပုအပမတေ်ဝစုပမာဏကို 

၂၀၂၀ ပပညဴန်ှစ်၊ ဧပပလီ ( ၂၅ ) ရက်တငွ် ကျင်ဵပပပုလုပ်သည်ဴ ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ အစည်ဵ အေဝဵမ ှ သာမန် 

အစုရယှ်ယာ တစ်စုလျှင် ကျပ ် ၂၀၀ နှုန်ဵခွဲေဝရန် ဆုဳဵ ပဖတေ် ကာင်ဵ အသိေပဵေ ကညာအပပ်ါသည။် ယင်ဵ 

အဆိုပပုထာဵသညဴ ်အပမတ်ေဝစုပမာဏကို ၂၀၂၀ ပပညဴန်ှစ်၊ ဇွန်လ ( ၂၄ ) ရက်ေန့တွင် Covid-19 ဗိငု်ဵရပ်စ် 

ပျ ဳ့နှဳမ့ှုကို တာဵဆီဵနိုင်ရန်အတွကလ်ူမှုေရဵအကွာအေဝဵ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴပ်တသ်က်၍ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ ်

အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ ် အပခာဵသကဆ်ိငု်ရာအာဏာပုိင်မျာဵ၏ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵနှငဴအ်ညီ အွန်လိုင်ဵ 

အသုဳဵပပု၍ ကျင်ဵပပပုလုပရ်န် ရည်ရွယ်ထာဵသညဴ် သတ္တမအကကိမ်ေပမာက်နှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်ဵ 

အေဝဵတွင ်အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵ၏ အတည်ပပုချက်ပဖငဴ်ခွဲေဝသွာဵမည်ပဖစ်ပါသည။် 

  

ပမန်မာသီလဝါ အက(်စ)်အီဵဇက် ဟိုဵဒင်ဵပတဘ်လစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီလီမိတက်အေနပဖငဴ် 

အဆိုပါအပမတ်ေဝစုခဳစာဵခွငဴ်ရိှသည်ဴ အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵကို ၂၀၂၀ ပပညဴန်ှစ်၊ ေမလ ( ၇ ) ရကေ်န့တွင် 

အေရာင်ဵအဝယ်ပပုလုပထ်ာဵပပီဵ ေမလ (၁၂) ရက်ေန့တွင ် အပမတ်ေဝ စုခဳစာဵခွငဴ်ရရိှမညဴ ် အစုရှယ်ယာရှင်အ 

ပဖစ် အတည်ပပုမညဴ်ရက် (Record Date) ေန့တွင်ရှိေသာ အစုရှယ်ယာရှငစ်ာရင်ဵအရ သတ်မတှ်သွာဵမည် 

ပဖစ်ေ ကာင်ဵ အသိေပဵေ ကညာအပ်ပါသည။် 

အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵမှ အတညပ်ပုပပီဵ ေသာ အပမတ်ေဝစုပမာဏနှငဴ် အဆိုပါအပမတ်ေဝစုခွဲေဝေပဵမညဴ်ေန့ကို 

သတ္တမအကကိမ်ေပမာကန်ှစ်ပတလ်ည် အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵပပီဵသညဴေ်နာကတ်ွင် အသိေပဵေ ကညာသွာဵ 

မည် ပဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့တွင် ကုန်ဆုဳဵေသာ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၏ ဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵ 

တမ်ဵ မျာဵကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့တွင ် ထုတ်ပပန်ေ ကညာခဲပဴပီဵပဖစ်ေ ကာင်ဵ အသိေပဵအပ် 

ပါသည်။  

 



 
 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရကတ်ွင ်ကုန်ဆုဳဵသညဴ ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက ်အပြတ်ေဝစု ခွဲေဝပခင်ဵ 

 ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ 

ရက် တွင် ကုန်ဆုဳဵသညဴ် 

ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက ် အဆိုပပုချက် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် 

ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက ် 

ေဆာင်ရွက်ချက် 

အပမတ်ေဝစခုဳစာဵခွငဴ်ရရှိရန် 

ေနာက်ဆုဳဵဝယ်ယရူမညဴ်ေန့ 

၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ ေမလ ၇ ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက် 

အပမတ်ေဝစခုဳစာဵခွငဴ်မရှိေသာ 

အစရုှယ်ယာဝယ်ယသူညဴ်ရက် 

၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ ေမလ ၈ ရက်  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် 

အပမတ်ေဝစခုဳစာဵခွငဴ်ရရှိမညဴ် 

အစရုှယ်ယာရှင်အပဖစအ်တည်ပပုမညဴ် 

ရက် 

၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ ေမလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက် 

အစရုှယ်ယာတစ်စအုတွက် 

အပမတ်ေဝစု 

ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၂၅၀ 

စစုုေပါင်ဵ အပမတ်ေဝစုခွဲေဝသညဴ်  

ပမာဏ 

ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ၇,၇၈၅.၈၃  ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ ၉,၇၃၂.၂၉ 

ေငွအရင်ဵအပမစ် ယခုနှစ်အပမတ် ယခုနှစ်အပမတ် 

အပမတ်ေဝစုထုတ်ေပဵမညဴ်ရက် ထပ်မဳေ ကညာပါမည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ 

ရက် 

 

* အပမတ်ေဝစုခဳစာဵခွငဴ်မရိှေသာအစုရှယ်ယာဝယ်ယူသညဴ်ရက် (Ex-dividend Date )ဆိသုည်မှာ ရန်ကုန် 

စေတာဴအိပ်ချနိ်ဵမှ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ ် စာရင်ဵ ရှင်ဵပခင်ဵနှငဴ် ေပဵေချပခင်ဵဆိုငရ်ာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ (T+3 

Settlement) အရ အပမတ်ေဝစု ရရှိရန်အတွက် ေနာကဆ်ုဳဵ ဝယ်ယူရမညဴ်ေန့ရက်သည် အပမတ်ေဝစုခဳစာဵ 

ခွငဴ်ရရှမိညဴ် အစုရယှ်ယာရှင်အပဖစ်အတည်ပပုမညဴ်ရက် (Record Date) မတိုင်မီ (၃)ရက ် ပဖစ်ရပါမည။် 

အပမတ်ေဝစုခဳစာဵခွငဴ်ရရှိမညဴ် အစုရယှ်ယာရှင်အပဖစ် အတည်ပပုမညဴ်ရက ် (Record Date) မတိုင်မ ီ အလုပ် 

ဖွငဴ်သညဴ် ေရှ့(၂)ရက်မှစ၍ အစုရယှ်ယာဝယ်ယူပါက အဆိုပါအစုရှယ်ယာအာဵ ဝယ်ယူသူသည် ယခုအဆိုပပု 

ထာဵသညဴ ်အပမတ်ေဝစုကိ ုခဳစာဵခွငဴ်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ 

** အပမတ်ေဝစုခဳစာဵခွငဴရ်ရှိမည်ဴ အစုရှယ်ယာရှငအ်ပဖစ်အတညပ်ပုမည်ဴရက် (Record Date) ဆိသုည်မှာ 

အဆိုပါေန့ရက်တငွ် အစုရယှ်ယာရှင်စာရင်ဵ၌   မှတ်တမ်ဵဝင်ေသာ အစုရယှ်ယာရှင်မျာဵသည် အစုရယှ်ယာ 



 
 

ရှငရ်ရှိမညဴ်အခွငဴ်အေရဵမျာဵ (အပမတ်ေဝစုနှငဴ် နှစ်ပတ်လည် အေထွေထွအစည်ဵအေဝဵတွင် မဲေပဵခွငဴ)် ကို ရရှိ 

မည်ပဖစ်ပါသည။်  

"Record Date" ၏ အဓိပ္ပာယ်အာဵပိုမိုသိရှနိာဵလည်နိုင်ရန် YSX ၏ ရှင်ဵ လင်ဵချကက်ို https://ysx-

mm.com/en/notice-27062016_01/ တွငဖ်တရ်ှုနိုင်ပါသည။် 

 

 

ထွန်ဵလွင် 

Board Secretary 



 
 

     Date:          April  27, 2020 
 

Notice of Proposed Dividend for Financial Year 2019, Record Date and Ex-Dividend Date 
 
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd (“MTSH”) hereby announces that the Company’s 
Board of Directors resolved at the meeting held on April 25, 2020 the proposed amount of dividend 
of Ks. 200 per ordinary share to be paid for the financial year ended September 30, 2019. This 
resolution will be placed on the agenda at the 7th

 Annual General Meeting of Shareholders scheduled 
on June 24, 2020 to be held and online in accordance with Ministry of Health and Sports (MOHS) and 
other relevant authorities on social distance guidelines in order to prevent the spread of Covid-19 
virus for the final approval of shareholders. 
 
MTSH also announces that the Register of Members of the Company, as identified through the 
General shareholders Confirmation provided by the Yangon Stock Exchange (“YSX”), will be closed 
on May 12, 2020 (the “Record Date”) for the purpose of determining entitlement of shareholders to 
the proposed dividend. 
 
Fixed amount of dividend and payment date will be announced by MTSH after the 7th

 Annual General 
Meeting. 
 
The company released financial statements for financial year ended September 30, 2019 (FY 2019)  
on 30th December 2019. 
 
Dividend payment for the financial year ended September 30, 2019 

 
 
 
* Ex-dividend date – According to the clearing and settlement Business Regulation of Yangon Stock 
Exchange which is T+3 settlement, in order to own the share(s) of the company on the record date, 
the purchase transaction has to be executed on 3 business days before the record date. Thus, the ex-
dividend date which is 2 business days before the record date means a shareholder will NOT be 
eligible to receive the dividend or vote at the AGM if he or she has bought the share(s) on or on and 
after ex-dividend day. 
 
 
** Record date is the date on which a shareholder holding the share(s) of the Company is eligible to 
receive the dividend and has the right to vote at the AGM. 

 Proposed distribution for financial year 

ended September 30, 2019 

Distribution for financial year   
ended March 31, 2019 

Last day to trade to entitle as 
a shareholder on record date 

May 7, 2020 July 9, 2019 

Ex-dividend date* May 8, 2020 July 10, 2019 

Record date** May 12, 2020 July 12 , 2019 

Dividend per share Kyat 200  Kyat 250  

Total dividend payout Kyat 7,785.83 million  Kyat 9,732.29 million  

Fund source Current year profit Current year profit 

Dividend payment date To be announced later September 18, 2019 



 
 
 
 
 
 
 
To understand more about “Record Date”, please read YSX’s explanation of “Record Date” at  
https://ysx-mm.com/en/notice-27062016_01/. 
 
 
 
 
 

 
 

Tun Lwin 
Board Secretary 

 

  

https://ysx-mm.com/en/notice-27062016_01/

